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Circular n.º 07/2016
Campeonato do Mundo Field Target 2016
Inscrições Nacionais
De acordo com os Regulamentos da W.F.T.F. (World Field Target Federation), as selecções
nacionais são compostas por 8 atletas na classe PCP Internacional e 6 atletas na classe Springer
(armas de mola), perfazendo um total de 14 atletas por cada país.
A Direcção da F.P.T., com base neste pressuposto, decidiu que a selecção nacional portuguesa
será apurada com base no Ranking 2016 (apurado durante as cinco provas do Campeonato
Nacional) das referidas classes, que encerrará em Junho, após a 5ª Prova do Campeonato
Nacional de Field Target.
Para os 14 (catorze) atletas pertencentes à selecção nacional, a Direcção da F.P.T. decidiu que,
para além da inscrição gratuita, também terão acesso individual gratuito ao jantar de cerimónia
do Campeonato do Mundo (entrega de prémios).
Atendendo que tudo indica haver a oportunidade de ocupar vagas não preenchidas por outros
países, decidiu ainda a Direcção da F.P.T., aceitar, inscrições no WFTC 2016 de todos os atletas
portugueses, possibilitando assim a maior participação nacional possível. A inscrição será feita
via Portal FPT e o valor da inscrição para os atletas nacionais será
pelos 4
dias de competição.
Para quem deseje participar no Jantar de Boas-Vindas ou de Cerimónia, dado as reservas dos
jantares terem de ser realizadas com antecedência, solicita-se a quem pretenda estar presente
, que comunique por e-mail
dirigido à F.P.T., a sua intenção, bem como se deseja levar acompanhante.
A Direcção da F.P.T., aproveitando a oportunidade, agradece toda a ajuda voluntária que possa
ser prestada à organização do WFTC 2016, por forma a fazermos deste o maior e melhor
Campeonato do Mundo de Field Target de sempre.
Lisboa, 4 de Fevereiro de 2016
Direcção da F.P.T
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Presidente
Rua Luís Derouet, 27
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